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بغداد

ـضــيـفـة),واضـاف الــبـيــان ان  (اخلـدمـات ا
تـشــمل عالج األمـراض الــشـائـعــة وخـدمـات
أمراض الـنـساء ولـقـاحات األطـفـال وفحص
ـعـقـدة الـتـغـذيـة وإحـالـة احلـاالت الـطـبـيـة ا
لــلــحـصــول عـلـى عالجـات مــتــقـدمــة) واكـد
الــبــيــان ( لـم يــتم جــمع ســوى  8.4 مالي
دوالر حـــتـى اآلن من أصل  67.4 مـــلــــيـــون
دوالر يحتاج إليها شركـاء مجموعة الصحة
لـتـنفـيـذ خـطة االسـتـجـابة اإلنـسـانـية لـلـعام
(2018  مـشــددا عـلى أن (شـركــاء الـصـحـة
يـحـتـاجـون اآلن  54 مـلـيـون دوالر بـصـورة
ويذكر طارئـة خلطـة االستـجابـة اإلنسـانيـة)
ان عــدد الـنــازحــ داخل الـعــراق انــخـفض
بــيــنــمـا ارتــفـع عـدد إلـى مــلـيــونـي شــخص
الـعــائـدين إلـى مـنـاطــقـهم إلى  3.8 مالي

اضي. الشهر ا وفق منظمة الهجرة الدولية
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واسـتقـبل مـستـشفى الـشـهيـد الـصدر الـعام
نــــحــــو لــ  51 الف مـــــراجع واجــــرى 234

عملية جراحية خالل شهر حزيران . 
ـسـتــشـفى حـسن الــعـنـبـكي لـ وقـال مــديـر ا
(الــزمــان) امس ان (الــعــيـادة االســتــشــاريـة
الصبـاحية اسـتقبلت 33869 مراجعـا فيما
اســـتــــقـــبـــلـت شـــعـــبــــة الـــطـــوار 17182
ــسـتــشــفى اجـرى واضــاف ان (ا مــراجــعـا)
234 علمـية خملتـلف تصنـيفاتـها وان وحدة
فـراس احلـلـزوني اجرت 633 فـحـصاو ا
اجراء 7885 فـحصـا شـعـاعـيا فـيـمـا اجرت
شـعـبـة اخملـتـبـر 9631 فـحـصـا وان شـعـبـة
الــعـالج الــطــبـــيــعي اجــرت 5322 جــلــســة

للعالج الطبيعي).
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ـــتـــحـــدة في الـــعـــراق اكـــدت بـــعـــثـــة األ ا
إن نـقص الــتـمـويل يــهـدد بـإغالق (يـونــامي)
مراكز صحية تقدم خـدماتها إلى نحو مليون

نازح وعائد في شمال العراق.
وقـالـت  الـبـعـثــة في تـقــريـر امس  أن (الـدعم
قـدم للـخدمـات الصـحيـة في العـراق تراجع ا
ـوصل مـنذ بـشـكل كـبـيـر مـنذ نـهـايـة حـمـلـة ا
أكثر من سنـة وان  نينوى ومـحافظات أخرى
شــهــدت  مــعــارك بــ الـــقــوات احلــكــومــيــة
دامت بــــ عـــامي 2014  وتــــنـــظـــيـم داعش

ة مسلحي داعش). و2017 وانتهت بهز
وأضاف  أن ( 4 من شركاء مجمـوعة الصحة
تحدة  أغلقت  22 مركزاً التي تديرها األ ا
لتقد اخلدمـات الصحية عام  2018 بسبب

نقص األموال).
وأوضـح أن (ذلك تـــرك ثـــغــــرات واســـعـــة في
عــمـلـيـة تــوفـيـر الـرعــايـة الـصـحــيـة لألطـفـال
والــنــسـاء والــرجـال الــنــازحـ عن بــيــوتـهم
ـناطق الـتي تعـاني بنـية والذين عـادوا إلى ا
ـئــة من إجـمـالي حتـتـيــة مـدمـرة وان  38 بـا
رافق الـصحيـة التي يدعـمهـا تسعـة شركاء ا
في مـجـمـوعـة الـصـحـة تـواجه خـطـر اإلغالق

نهاية تموز اجلاري).
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وحــذرالــبـيــان من ان  (هــذا اإلغالق ســيــزيـد
عديـة وتراجع جهود خطر تفـشي األمراض ا
ـنـاطـق الـتي دمـرهـا ـبــذولـة في ا الـتــعـافي ا
رافق تـقـدم حالـياً النـزاع) وتـابع ان  (تلـك ا
خدمات صحية إلى أكثر من  900ألف عراقي
نـــــــازح ومــــــــقــــــــيم فـي اجملــــــــتـــــــمــــــــعـــــــات
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تسري ثـورة التكـنولوجـيا في كافـة أركان اجملتـمع وتنتـشر تطـبيقـاتها في كل
ـنـظـمات ـعـدالت متـسـارعـة وقـد انعـكـست آثـارهـا عـلى الوحـدات وا اجتـاه 
نتجه لـلمعلومات لرفع االقتصـادية كما امتدت آثـارها لتشمل كافة األنـظمة ا
ــشــكالت االقــتــصــاديـة ــسـاهــمــة في حل ا كــفـاءتــهــا وتــفــعــيل دورهــا في ا

الئمة. علومات ا واالجتماعية واإلدارية من خالل توفير ا
والتكـنولوجيـا مورد ذو أهميـة كبيرة وحـساسة ليس فـقط للعمـليات بل أيضا
ؤسسـة كما أنهـا تؤثر على اإلمكـانيات التـنافسية لـلمؤسسة و ا لربحـية و
كن الـنظر إلى إدارة ؤسـسات جـعلت من الـتكـنولـوجيا مـيزة تـنافـسيـة و فا
ـؤسـســة كـتــكـامل فــعـال بــ اسـتــراتـيــجـيـة الــتـكــنـولــوجـيــا عـلى مــسـتــوى ا
التـكـنـولوجـيـا واستـراتـيجـيـة أسالـيب األعـمـال فالـتـكنـولـوجيـا حتـسن عمـلـية
الـتــنـســيق لالبـحــاث والـتـطــويـر ووظـائـف الـعـمــلـيـات فـي الـتـســويق واإلنـتـاج

وارد البشرية. والتمويل واحملاسبة ووظائف ا
ـعلـومات قـد أحدثـت تغـيرات سـريعـة وهامـة في بيـئة وإذا كـانت تـكنـولوجـيا ا
عـاصرة فـال بد من االسـتجـابـة لهـذه التـغيـرات من قـبل مؤسـسات األعمـال ا
ـعلـوماتـية عـلى اختالف األعمـال وذلك من خالل التـوسع في تطـوير نـظمـها ا
علومات احملاسبية لديها بصفة خاصة لكي تستطيع مجاراة أشكالها ونظم ا
ــكن أن تـوفــره هـذه ـا  ـثــلى  الــتـطــورات الـكــبـيــرة وحتـقــيق االسـتــفــادة ا

التكنولوجيا من مزايا وخدمات وتسهيالت وإمكانيات عديدة ومتنوعة.
عـلومـات احملاسـبي الذي يـستـخدم احلاسـب اآللي باسـتخدام ويعـمل نظـام ا
فـيدة ـعـلومـات ا ـتـاحة لـنا عـلى جـعل إنتـاج هذه ا بـعض األدوات الـتقـننـية ا
ـعلـومات األفضل ـؤسسة وتـكون ا أكثر فـاعلـية وبـالتالـي تزيد من إنـتاجـية ا
مـتـاحـة لـلـمـسـتـخدمـ بـسـرعـة أكـبـر بـكـثـيـر عنـد اسـتـخـدام نـظـام مـعـلـومات
محـاسبي يستخدم احلاسب اآللي والذي يتيح للمدراء اتخاذ قرارات أفضل
ـعلـومات احملـاسبـيـة التـلقـائيـة بتـوفيـر هذه بـسرعـة أكثـر وإذا قـامت أنظـمة ا
علومات الـتلقائية في أجزاء أخرى الفوائـد فمن الطبيعي افتـراض أن أنظمة ا
من الـكيـان سـوف تعـطي عائـد وكـسب إنتـاجيـة بـطريـقة مـتشـابـهة ويـتيح لـنا
ـعـلـومات احملـاسـبي لـلـمشـروع الـتـشـغيـل التـلـقـائي ألكـثر من تـوسيـع نظـام ا
ـشـروع لكل مـجرد الـبـيـانـات احملـاسـبيـة وتـمـتـد تـطـبـيقـات تـخـطـيط مـوارد ا
ؤسـسة وقد  تـطويـرها للـمساعـدة في جعلـها أكثـر فاعلـية لتـطوير جوانب ا
معلـومات صاحلـة لالستخـدام من الكميـات الضخـمة للبـيانات اخلـام اجملمعة

بواسطة هذه األنظمة.
واآلن وجـدت هـذه الـعـملـيـات الـتـلـقائـيـة طـريـقـها إلى كل
ــؤســســة ويــجب أن جتـــد وظــيــفــة تــقــنــيــة ركـن من ا
ـعلـومـات طريـقة لـتديـر بـفاعـليـة تـطبـيق التـقـنيـة للـعمل
ـكنـهـا حتـرير حـلـول تـطـبيـقـيـة بأسـلـوب فـعال بـحـيث 

وبكفاءة.

" فهو واهم ال ـندسـ من يضن ان تـظاهـرات تمـوز احلالي انتـهت بأكـذوبة "ا
ـُـرة الـتي عـليـنـا جـمـيـعـا دون استـثـنـاء ان نـعـيـها يـرى من غـربيل احلـقـيـقـة ا
احلقـيقة الـتي تقـر معـاناة الـناس البـسطـاء من فقـر وافتـقار البـسط اخلدمات
رحـلـة الثـانيـة فهي حـقـيقـة تكـشف ضعف من ماء وكـهربـاء... هذا أوالً امـا ا
احلكـومـة في احتـواء األزمـات باسـلـوب رخيص يـبـدأ من دس عنـاصـرها من
ـتـظـاهـريـن الـعـزل لـهـدفــ أسـاسـيـ االول اخـتـراق األجـهـزة األمـنـيـة بــ ا
ـتـظاهـرين وحتـويلـها الى عـبـثيـة من حرق ودمـار لـلمـتلـكـات العـامة صـفوف ا
واخلاصـة معاً وإظهارهـا للرأي العـام على انها تــُـستغل من جهـات سياسية
ودولـيـة إقلـيمـية حتت عـنوان مـحاولـة إرجـاع البـلد لـلمـربع االول كمـا يقـولون
نـتـهيـة واليتـهم والـهدف الـثاني كـان أخـذ قاعـدة بيـانات اصـحـاب السـلطـة ا
تـظاهـرين لالنقـضاض عـليـهم فيـما ـؤثر بـ ا كامـلة عن اصـحاب الـصوت ا
تـظاهرين في الساحات العامة بال روح بعـد اي هذه االيام العتقالهم وترك ا
وال قيـادات حقيقة اثناء ذلك تـضيق اخلناق وتنتهك حـقوقهم من جديد بقطع
خــدمـة اإلنـتــرنت الـتي لم تــفـعـلــهـا حـتـى إبـان حـربــهـا ضـد تــنـظـيم "داعش"
واالخيـرة ذاتهـا كانت خـطة خـبيـثة يـراد منـها إبـطاء احلـراك الذي انـطلق من
ظلومة منذ امد طويل بفعل الفساد الذي استفحل حتت دينة ا البصرة تلك ا

ليشيات القابضة على السلطة فيها. رعاية األحزاب السياسية وا
وح تـريد ان تـعرف الى اين وصـلت اوضاع الـبصرة االقـتصـادية واألمـنية
نـدل او تستع بـالسحرة و"فتاحـ الفال" بل  عليك ليس عـليك ان تضرب ا
ان تأخـذ فتـرة معـايشـة في البـصرة ثالثـة ايّام فـقط  ال غيـر  حتى تـعرف ان
وانئ الـعراقية وزعت أرصفتها على األحـزاب السياسية حتت غطاء قانوني ا
شـبوهة مهـ واذا أردنا ان نتـحدث عن الـشركـات النـفطيـة تلك احملـميـات ا
تـعـرف انـهـا حتت وطـأة "الـكـومـشن" لـلـمـتـنـفـذين في احلـكـومـة الـعـراقـيـة من
احزاب وكـتل تسيـطر علـى مفاصل الـدولة وتسـرق بشكل مـزر وفاضح لدول
إقليمية من اإليرادات العائدة للحكومة العراقية لتوزع في ما بينهم لوزاراتهم

ومكاتبهم وأجهزتهم القمعية وجلانهم االقتصادية الرخيصة.
ـضي قـُدمـاً في قمع ـركزيـة او احمللـيـة منـها اتـفقـتا عـلى ا واآلن احلكـومة ا
ــواطــنـ الــبــسـطــاء بــخـطط الــتــظـاهــرات الــتي خـرجت ألول مــرة من رحم ا
تـخـديـريـة بـدأت بـالـتـعـييـنـات الـتي ال مـكـان لـهـا عـلى ارض الـواقع بـحـكم ان
ـيـزانـيـة االحتاديـة لـهـذا الـعـام قد أقـرت وانـتـهى أمـرهـا ال بل اكـثر من ذلك ا
ستـطلق حكومـة بغداد جـزءاً من أموال البـصرة التي في ذمتـها لتـفتح الباب
عـلى مـصـراعيه لـألحزاب الـسـيـاسـية لـلـفـسـاد من جـديد حتـت ذريعـة تـنـفـيذ
تـظـاهرين اصـحـاب احلقـوق الـذي أصبـحـوا على درايـةكـاملـة بكل مـطـالب ا
لـتـويـة ولكن تـلك الـتـظـاهرات لم ولن تـتـوقف النـها تـلك األسـاليـب الهـابـطـة ا

طالَب تؤخذ وال تُعطى.  أصبحت ضمير أمة تعرف ان ا
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ــــشـــاريع اكــــد رئـــيـس قـــسم ا
الــهـــــــــنــدسـيــة والــفـنــيـة في
الــعــتـبــة احلــسـيــنــيـة مــحــمـد
حـــسن انه ســـيـــتم الـــبــــــــــدء
بــتــطـويــر وتــوســيع مـــــــــقـام
الــتل الــزيــنــبي في احملــافــظـة
وذلك الســــتـــــيــــعــــاب االعــــداد

تـــــزايدة للزائــــــــرين.  ا
واوضح حـــسن فـي تـــصـــريح
ــســاحــة اجلــديــدة امس ان (ا
للمقام ستكون الفي متر مربع
وهـي تـضم فــضـاءات خــدمـيـة
وصـحــون وفـضـاءات لـلـرجـال
واخـرى لـلـنـسـاء بـيـنـمـا كـانت
ـسـاحــة احلـالـيــة تـبـلغ 300 ا
مــــــتـــــر مــــــربـع وهي ال تــــــسع
لـالعـــــــداد الــــــغـــــــفـــــــيـــــــرة من

الزائرين). 

مــؤكــدا ان (مـــشــروع تــطــويــر
ــقـام يـعــد جـزءا من مـشـروع ا
صــحن الــعــقـــيــــــلــة (عــلــيــهــا
الــــــسـالم) والـــــــذي يـــــــضــــــم
ــــنــــشـــآت الــــكـــــــــــثـــيــــر من ا

اخلدمية للزائرين).
مضـيفـا ان (التـصمـيم اجلديد
سيـراعي فيـه جميـع العـناصر
ـــعـــمـــاريـــة واحلـــفـــاظ عـــلى ا
ـــوروث الـــديـــني والـــتـــراثي ا
ا يـؤكـد هـويـة تلك لـلـمـقـام و

التل). 
مـــشــيـــرا الـــــى ان (مـــقـــــــــام
الـتل سيـكـون اعـلى من صحن
الــعــقـيــلــة وســــــــــيــكـون بـ 4
طــوابق وكــذلــــــــــك ســيــكــون
هـنــــــــاك ايـضـا تل رمــــــــزي
ــكــان وبـأرتــفـاع 2 فـي نـفس ا

متر).  
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تــراهم يـنـظــرون الـيك نـظــرة اسـتـعـطــاف ومـذلـة  تــراهم يـجـوبــون الـطـرقـات
ـسـتجـدون الـذين تكـاثـرت أعدادهم ويطـرقـون األبواب في بـرد وقـيظ  انهم ا
في السـنـوات األخـيرة بـعـد أن ضاقـت بهم سـبل احلـيـاة  أجل هم هؤالء في
بـلـد نـفـطي كـثـيـر الـثـروات لـكن لـصـوص الـسـلـطة اسـتـحـوذت عـلى ريـع هذه
الـثروة وكـنـزتهـا لـنفـسهـا دون اعـتبـار لـلمـعدمـ من الـرعيـة  ومـشهـد هؤالء
تسـول يثـير في أنفـسنا الغـيظ والرثاء  فـبعضـهم قد بلغ بـهم العمـر عتيا ا
ومـنـهم صــبـيـة في عـمــر الـزهـور ومـنــهم نـسـوة ارامل في عــز الـشـبـاب  انه
سؤولية وغياب الضمير وعدم مشهـد ال يسر احدا بل يعطينا مثاال لضـياع ا
ـعـادلـة التي ال يـسـتوي ـا يحـيق اآلخـرين من أذى وجـور .. انـها ا االكتـراث 
ـعـادلـة التـي ال تلـيق بـكـرامة ـسـاواة وال الرحـمـة ... انـها ا فـيـها الـعـدل وال ا
االنسـان وسمعة الوطن  وانها لوصمة عار في جب الفاسدين الذين لذ لهم

تطونها دون مراعاة ألية مشاعر سلبية ازاءهم . امتطاء الكراسي التي 
قززة أمام أعـيننا ولكن عـيب ومن االجحاف ان نرى هذه الـصورة ا انه من ا
ن فـقدوا احلمـية والـغيـرة على ابـناء جـلدتـهم  وهكذا هكذا يـفعـلهـا اللـئام 

يفعلها من يتبوأ موقعا هو غير موقعه وال يليق به .
ان حيـاتنا بـاتت رهيـنة بـيد هذا الـنفـر الضال الـذي يخـيب اآلمال وال يرجتى

منه خير قط .
ان ظـاهـرة االسـتـجـداء ظـاهــرة ال تـتـنـاغم مع أي بـلـد حـضـاري وان الـبـلـدان
تحـضرة تنظـر الى الشيخـوخة نظرة وقـار فتوفر لـلمعدمـ منهم ومن اذلته ا
احلـيـاة مالجئ يـقيـمـون فـيـهـا وانهـا تـنـظـر الى الـطـفولـة نـظـرة عـطف وحـنان
ـستـقـبل  وكذا األمـر لـلنـساء األرامل بـتـوفيـر احسن فـتـرعاهـا لتـكـون نواة ا

الوسائل النقاذهن من اية معاناة .
تـقدمة ولكن في واطن مقـدسة لدى األ ا ان حقـوق ا
ـفاسـد ال اول لـها وطنـنـا ضاعت احلـقـوق وابتـلـينـا 
وال آخر فـهل مـن ثمـة ضـوء يـلـوح في األفق لـيـنـقـذنا

ا نحن فيه ?
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ــــشـــــهــــد الـــــثــــقــــافـي . وتــــأتي في ا
احملـــاضــرة الـــتي ألــقـــاهــا  الـــبــاحث
ي فـاضـل مـحـمــد الـبـدراني واالكــاد
أسـتاذ الـفـنـون الـصـحفـيـة والـرقـمـية
بـاجلـامـعـة الـعراقـيـة ضـمن نـشـاطات
وفــعــالــيــات بــغــداد عــاصـمــة اإلعالم
العـربي. واستـعرض الـبدراني  خالل
احملاضرة التي اقامها قسم العالقات
نظمات على قاعة واإلعالم  –شعبة ا
ــرحـوم طــارق سـلــيم الــعـبــيـدي في ا

اإلعالم والـثــقـافــة جـدالً بــشـأن الـدور
ـــؤســـســات ـــكن ان تـــؤديه ا الـــذي 
الـثقـافيـة احلكـوميـة وغيـر احلكـومية

ـــيـــة الـــشـــهـــيــرة الـــعـــربـــيــة والـــعـــا
واكـتــفـائـهــا بـاالصـدار االلــكـتـروني .
وحتـــدث احملـــاضـــر عن الـــدور الـــذي
ـؤسسـات الـثقـافـية ـكن ان تـؤديه ا
ـسـتـوى الـثـقـافي اخملـتـلـفـة في رفع ا
بـ الـطـلـبـة والـنشء اجلـديـد واشـار
الى تــدني مـســتــويـات طــلــبـة االعالم
وغــيــرهم مـن الــطــلــبـــة اجلــامــعــيــ
وجهـلهم بالرمـوز الثقـافية والـوطنية
الـتي يــعـتـز بــهـا الـعـراقــيـون والـذين
ــــاضي اجلــــمـــيل رســـمــــوا صـــورة ا
لــلــعـــراق. وتــضـــمــنت الـــنــدوة الــتي
حــضـــرهــا عـــدد كــبـــيــر من مـــوظــفي
ومــــوظـــفـــات الــــوزارة والـــدار ثالثـــة
مـحـاور رئـيـسـة هي : مـاهـيـة الـعالقة
الـتي تـربط اإلعالم بـالـثقـافـة  وبـيان
ـنـتج أهم الـصـعـوبـات الـتي تـواجه ا
الـثـقــافي إعالمـيـا وإصـالح الـفـجـوة
ـثـقـف ـؤسـسـات الـثـقـافـيـة وا بـ ا
ولــكن عــنــد فــتح بــاب الــنــقــاش اثـار
احلــــاضـــرون عــــدداً من الــــقـــضــــايـــا
اجلــــوهـــــريــــة ركـــــزت عــــلـى غــــيــــاب
ــشــهـد ــؤســســات الــثـقــافــيــة عـن ا ا
ـفــتـرض وتـلــكـؤهــا في اداء دورهــا ا
وحتول الـنقـاش الى جدل بـشأن على
من تــقـع مــســـؤولــيـــة هــذا الـــتــراجع
وكـيف الـسبـيل الى اسـتعـادة الـعراق
مــوقـعه الـثـقـافي واحلـضـاري. بـدوره
ايـد احملـاضـر مـا ذهب الـيه احلـضور
ـهـمـة تـستـلـزم تـكـاتـفـاً من ورأى ان ا

اجلميع.

الدار العالقـة التفاعـلية ماب اإلعالم
والـــثــقـــافــة وســـهب في احلـــديث عن
ـــكن ان تـــضـــطـــلع به الـــدور الـــذي 
وســــائل االعـالم واشــــار الى تــــراجع
طـبـوع الورقي هـذا الـدور والسيـمـا ا
الـــذي فـي طـــريـــقه الـى االضـــمـــحالل
مـقـابل االعالم االلـكـتـروني الـذي اخذ

يهيمن على الساحة. 
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واسـتـشهـد بـإغالق عـدد من الـصحف

اثـــارت مــــحـــاضـــرة  اقـــيـــمت في دار
ـأمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشر في وزارة ا
الـثقـافـة  عن الـعالقـة الـتـفـاعـلـيـة ب

أمون وجانب من احلضور ×d{U…∫ البدراني يحاضر في دار ا
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ـــــاضـي).واوضح الــــــبـــــيـــــان ان ا
(معامالت شراء األجانب للعقارات
في الـفـتـرة مـا بــ كـانـون الـثـاني
زادت بـنــسـبـة ـاضـيــ حـزيــران ا
دة  نفـسها ـئة مقـارنة بـا  31.1با
ــاضـي وان  األجــانب من الــعـــام ا
ذكورة  11ألفا دة  ا اشتروا في ا
و 816وحـدة سـكـنـيـة بـعـد أن كـان
هذا الرقم  9آالف و 595في الفترة
وأوضح نـــــفـــــســــــهـــــا من (2017
ـبـاعة الـبـيـان أن (ثـلث العـقـارات ا
لـألجــــــانب كــــــانـت من نــــــصــــــيب
مــواطــنــ عـراقــيــ وســعــوديـ

.( وإيراني
ÎôË« ‰u³MDÝ«

وتـابع ان (مـدينـة إسـطنـبـول حلت
بـالــدرجـة األولى من بـ الـواليـات
الـتركـية الـتي فضـلهـا األجانب في
بـواقع  764شـقة شـراء الـعـقـارات

تلـتـها أنـطالـيا في حـزيران  وحـده
 ?525ثم بــورصــة  117ويــالــوفــا
 74وطــــــــــرابـــــــــزون  43وحـــــــــدة
واضـــاف ان (األجــانب ســـكــنـــيـــة)
أشـــتــروا خالل الـــنــصف األول من
العام اجلاري 3آالف و 999وحدة
وألــفـ ســكــنــيــة فـي إســطــنــبــول

و 883أنـــطـــالــيـــا وبـــورصــة 812
ويــــــــــالـــــــــوفـــــــــا  558و 540 في
طــــرابــــزون) وتــــابع الــــبــــيــــان ان
(جــــنــــســــيــــات األجـــانـب األكــــثـــر
استـمالكا لـلعـقارات في تـركيا حل
ــرتــبــة األولى بــشــراء الــعــراق بــا
مــواطــنـيه لـ  312وحــدة ســكـنــيـة
ـنصرم لـتشكل 15 خالل حزيران ا
ــئــة من الــنــســبــة اإلجــمــالــيــة بــا
يـليهم بـيعـات العقـارات لألجانب
اإليــــــــرانــــــــيـــــــون بـ 228وحــــــــدة
ومن ثم الــروس بـ 169 ســكـــنــيـــة

139 واألفــــــــــــغـــــــــــان بـ  وحـــــــــــدة
واضــاف والـــســعــوديــون بـ (110
ـواطـنـ  الـعـراقـي الـبـيـان ان (ا
ـرتـبة األولـى في شراء حـلـوا في ا
الــــعـــقـــارات بـــالــــنـــصف األول من
 2018 حـــيث اشــتــروا خالل هــذه
الـــــفــــــتـــــرة ألـــــفـــــا و 987وحـــــدة
بـيــنـمـا حل الــسـعـوديـون سـكــنـيـة
ــرتـــبـــة الــثـــانـــيـــة بــألف و89 بـــا
واإليـــــرانـــــيـــــون بـ ?944 وحـــــدة
والروس بـ  815 واألفغان بـ 719
ـرتــبـة الـثـالـثــة وان الـعـراقـيـ بـا
والـسـعـوديـ واإليرانـيـ شـكـلوا
ــئــة  مـن إجــمــالي األجــانب 34بــا
الــذين اشـتـروا عـقـارات في تـركـيـا
في األشهر السـتة األولى من العام

اجلاري). 
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عـلي صعـيـد اخر اعـلـنت احلكـومة
الــتــركــيــة انـهــاء حــالــة الــطـوار
 . فروضة في البالد منذ عام ا
وقــــال بــــيـــان امـس ان (الـــرئــــيس
الذي الـتـركي رجب طـيب إردوغـان
كان رئـيسا لـلوزراء فرض  في ذلك
الـوقت حــالــة الـطــوار في تــمـوز
ــوجــبـــهــا اعــتــقــال  ?2016و 
واطن وطرد عشرات األالف من ا
اآلالف من وظــائــفــهم احلــكــومــيــة
بـيــنـهم قـضــاة ومـعـلــمـون ورجـال
جــيش وشـــرطــة وان  الــســلــطــات
الــــتـــــركــــيـــــة ســــرحت 18632من
مــوظـــفي الــدولــة بــيــنــهم ضــبــاط
وأسـاتذة جامعات وجنود وشرطة
لـالشــتـــبــاه فـي انــضـــمــامـــهم إلى
تـنـظـيـمـات إرهــابـيـة تـضـر بـاألمن
الــقـومي).ويــذكـر انه قــبل أسـابـيع
تــــمت إعـــادة انـــتـــخـــاب إردوغـــان
رئـيسـا للـبالد بصالحـيات واسـعة
سـيــطـر مـن خاللـهــا عــلى اجلـيش
لـيـقـرر إلـغـاء والـشـرطـة والـقـضـاء
حـالـة الـطـوار بـعد سـبـعـة أشـهر

من التجديد .
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اعـلنت هـيئـة اإلحصـاء التـركية ان
الــعــراقــيــ يـــتــصــدرون  قــائــمــة
ــشـتـرين األجـانـب لـلـعـقـارات في ا
تـركــيـا بــآخـر إحـصــائـيـة رســمـيـة

للحكومة التركية. 
وقـالت الــهـيــئـة في بــيـان امس ان
(عمـليـات شراء األجـانب للـعقارات
بـتركـيـا ارتفـعت في الـنصف األول
من الــعــام اجلـاري بــنــســبـة 31.1
دة نـفـسـهـا من ـئـة  مـقـارنـة بـا بـا
 2017وبــــلــــغت  11ألــــفــــا و316
واضـاف ان (نسـبة وحـدة سكـنيـة)
مـبــيـعــات الـعــقــارات لألجـانب في
ــئـة زادت  7بـا ــنـصـرم حــزيـران ا
مـقارنـة مع الشـهر نـفسه من الـعام
ووصـلت ألف و 60وحدة اضي ا
بـعــد أن كـانت ألـفـا و926 عــقـاريـة
فـي الـــشــــهــــر نــــفـــسـه من الــــعـــام


